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لطيفة تهدي تلفزيون الكويت والراي والوطن »مملوح«

بشار جاسم
بعد اهداءاتها للعديد من األغنيات لقناة الوطن 
وبعض القنوات أهدت الفنانة لطيفة كليبها اجلديد 
»مملوح« كلمات حمود الشمري وأحلان حسن حامد 
وتوزيع علي أباظة وإخ����راج املخرجة نهلة الفهد 

ومت التصوير بالعديد من املواقع منها صحراء دبي 
وبعض اللوكيشنات الداخلية. وتقول: أهديت هذا 

الكليب ألن اجلمهور الكويتي هو أول 
جمهور استمع الى األغنية من 

خالل برنامج ريفرش باملارينا 

وتلفزيون الكويت يستاهل وال أنسى مقابلتي معه 
قبل أشهر في برنامج »جنوم على األرض« الذي القى 
الصدى الكبير، كذلك قناة الراي وقناة الوطن اللتان 
يتمتعان بجماهيرية كبيرة في الوطن العربي وأمتنى 

ان الكليب يعجب الشعب الكويتي والعربي.

»كلثوميات« آمال ماهر في بيروت
تتواجد الفنانة آمال ماهر في بيروت، 
حفلة غنائية يوم اجلمعة 19 مارس 
اجل���اري وذلك في قاع���ة »بيال« 

الشهيرة.
احلفلة خيرية ويعود ريعها 
الى مركز عالج مرضى السرطان 
في مستشفى املقاصد اإلسالمية 
اخليرية في بيروت، املتعاون 
مع مركز غوس���تاف روسي 
في باري���س وجامعة ليل في 

فرنسا.
وقد انشأ مستشفى 
املقاصد صندوقا خاصا 
ملساعدة مرضى السرطان 
احملتاج���ن يغ���ذى من 

تبرعات أهل اخلير.
وس����يتولى ق�����ي�����ادة 
الفن���ان  االوركس���ترا 
اللبناني املايسترو سليم 
سحاب، وتغني آمال العديد 

من »الكلثوميات«.

»بوشهري«: »ساهر الليل« بسبب هيا
تقدم لخطبتها أكثر من مرة لكن باءت محاوالته بالفشل

خالد السويدان
رغم محاوالته املتعددة والتي باءت بالفشل 
يحاول الفنان املتألق عبداهلل بوشهري الزواج 
من الفنانة اجلميلة هيا عبدالسالم حيث تقدم 
خلطبتها اكثر من مرة لكن تقف الظروف حائال 

امام امتام قصة زواجهما.
وعن االسباب احلقيقية 

وراء فشل محاوالته قال 
بوشهري ل� »األنباء« 
بالفعل حاولت ان 
اتقدم للزواج من 
هيا عبدالس���الم 
اكث���ر م���ن مرة 
لكن هناك امورا 
كثيرة كانت ضدي 
واح���اول حله���ا 

الزواج  حتى يت���م 
من دون مشاكل وإن 
ش���اء اهلل في األيام 
املقبلة ستكون الرؤية 
واضحة خاصة ان هذه 

القصة ضمن احداث 
املسل����س���ل 

االجتماعي الذي اشارك فيه وهو باسم »ساهر 
الليل« تأليف فهد العليوه في أول جتربة له 
بالكتابة الدرامية وأريد أن أشيد به وبكتابته 
الراقية واحساسه العالي. واضاف: العمل يدور 
في ثالثن حلقة وسيعرض خالل شهر رمضان 
املقبل عبر شاشة تلفزيون »الوطن« وهو من 
اخراج املبدع محمد دحام الشمري وبطولة 
جاسم النبهان، محمود بوشهري، فاطمة 
احلوس���ني، صالح املال، فؤاد علي، 
مرام، عبداحملس���ن القفاص، شهد، 
مسك، عبداهلل التركماني، وأجسد 
فيه ش���خصية »ناصر« الذي يقع 
في حب هيا ويتعرض للكثير من 
الضغوط ويواج���ه العقبات النه 

يريد الزواج منها.
وختم بوش���هري حديثه قائال: 
امتنى ان ينال العمل اعجاب اجلمهور، 
خاصة انه عمل متميز واعتبره نقلة في 
حياتي الفنية النه يحوي كما ك���بيرا 

من االح�داث الواقعية.

بوشهري مع هيا عبدالسالم

عبداهلل بوشهري


